
KHÁCH HÀNG

Số Tài Khoản       (11 chữ số)  Tên Chủ Tài Khoản 

Địa Chỉ Dịch Vụ         Thành Phố         Tiểu Bang         Mã Vùng 

Số Điện Thoại Chính           Di Động     Cố Định 

Địa Chỉ Gửi Thư Chính 

Chữ Ký của Khách Hàng        Ngày 

BÊN THỨ BA

Họ Tên            Mối Quan Hệ với Khách Hàng 

Địa Chỉ Gửi Thư để nhận thông báo 

Thành Phố              Tiểu Bang        Mã Vùng 

Số Điện Thoại Chính                          Di Động     Cố Định  

Địa Chỉ Gửi Thư Điện Tử Chính

Chữ Ký của Bên Thứ Ba        Ngày 

Phiếu Thông Báo Bên Thứ Ba
Chương trình Thông Báo Cho Bên Thứ Ba của San Jose Water cho phép quý vị chỉ định người mà 
quý vị biết để nhận bản sao khi có bất kỳ thông báo cắt nước do không thanh toán. Nếu quý vị 
chưa thanh toán hóa đơn và dịch vụ nước của quý vị có nguy cơ bị cắt, bên thứ ba được quý vị 
chỉ định sẽ được thông báo trước khi dịch vụ của quý vị bị cắt. Bên thứ ba này có thể là thành 
viên gia đình, hàng xóm, bạn bè, hoặc bất kỳ người nào quý vị muốn.

“Bên Thứ Ba” này KHÔNG chịu trách nhiệm tài chính về hóa đơn của quý vị. 

Để đăng ký chương trình, vui lòng in phiếu này ra và HAI BÊN cùng ký tên. Phiếu được điền đầy 
đủ và có chữ ký phải được gửi tới San Jose Water để bắt đầu thông báo cho bên thứ ba trên tài 
khoản của quý vị.

QUAN TRỌNG CẦN NHỚ:
• Thông báo cho chúng tôi ngay nếu quý vị cần thay đổi/loại bỏ bên thứ ba.

• Thông báo cho chúng tôi nếu bên thứ ba chuyển chỗ ở.

• Thông báo cho chúng tôi nếu quý vị chuyển chỗ ở và muốn giữ nguyên bên thứ ba cho địa chỉ mới.

Vui lòng giữ bản sao của phiếu có chữ ký này trong hồ sơ của quý vị.

Gửi thư hoặc chuyển trực tiếp đến: San Jose Water, 110 W. Taylor Street, San Jose, CA 95110

Email: Customer.Service@sjwater.com

Fax: 408-279-7917


